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Zoetermeerse talenten stralen
tijdens nieuwjaarsvoorstelling

Seghwaert en
Noordhove vieren
het nieuwe jaar!
Woont u in Seghwaert of Noordhove?
Kom dan naar een van de
nieuwjaarsbijeenkomsten en proost
op het nieuwe jaar. De gemeente
organiseert de bijeenkomsten
samen met de winkeliers van het
winkelcentrum Seghwaert en
winkelcentrum Noordhove.

Een volle zaal, een spetterend orkest en een podium vol Zoetermeerse talenten.
De jaarlijkse nieuwjaarsvoorstelling van de gemeente Zoetermeer was een succes.
Het college van burgemeester en wethouders vierde samen met inwoners en
ondernemers het nieuwe jaar.
Thema vrijheid
Hét thema van de avond was vrijheid:
Vrijheid om elkaar te begroeten, te zingen,
te dansen en muziek te maken. De acts
van de Zoetermeerse talenten waren
gevarieerd, van opera tot moderne dans,
en van gitaarmuziek tot musical. Het
Theaterorkest onder leiding van Emile
Chappin zorgde voor de begeleiding.

Traditioneel verraste burgemeester Aptroot
alle aanwezigen met een speciale opkomst,
dit jaar als drummer. Samen met de band
New Page bracht hij het nummer “Think”
van Aretha Franklin, met aanstekelijke
‘Freedom’ in het refrein.
Laatste nieuwjaarstoespraak
In zijn laatste nieuwjaarstoespraak sprak

burgemeester Aptroot over vrijheid en zijn
visie voor de toekomst van Zoetermeer.
De burgemeester keek ook terug op de
jaarwisseling en de grote brand aan de
Industrieweg die veel mensen dupeerde
en een grote inzet van de hulpdiensten, de
gemeente en velen anderen heeft gevergd.
De nieuwjaarstoespraak kunt u teruglezen
op www.zoetermeer.nl. Aansluitend aan de
voorstelling bracht het college samen met
de aanwezige inwoners en ondernemers
een toost uit op het nieuwe jaar.

Praat mee over veiligheid in De Leyens
Woont u in De Leyens en wilt u
meepraten over de veiligheid in uw wijk?
Kom dan naar de wijkveiligheidsavond
op woensdag 22 januari om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) bij IKC De
Tjalk aan de Kadelaan 208. U kunt in
gesprek met burgemeester Aptroot,
politie en team Handhaving. Een
nieuw thema dit jaar is ondermijning.
Denk aan witwassen, drugshandel of
arbeidsuitbuiting. U krijgt te horen hoe u
signalen kunt herkennen en wat u kunt
doen bij vermoedens.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze
bijeenkomst via buurtpreventie@
zoetermeer.nl, onder vermelding van

De nieuwjaarsbijeenkomst voor
de bewoners van Seghwaert is op
woensdag 15 januari 2020 tussen
17.00 uur en 19.00 uur. De bijeenkomst
vindt plaats in het winkelcentrum
Seghwaert aan de Petuniatuin. De
nieuwjaarsbijeenkomst voor de
inwoners van Noordhove is een week
later: op woensdag 22 januari 2020
tussen 17.00 uur en 19.00 uur in
winkelcentrum Noordhove.
Onder het genot van een hapje en een
drankje gaat u deze bijeenkomsten
in gesprek met elkaar, met de
wijkwethouder en de wijkregisseur. Ook
vertegenwoordigers van het wijkteam
van Seghwaert en Noordhove zijn erbij.
Ideeën voor uw wijk
Heeft u een idee waarmee u de
veiligheid en leefbaarheid in uw buurt
kunt verbeteren? Dien deze dan
in tijdens de bijeenkomst. Andere
bewoners kunnen op deze ideeën
stemmen. De 5 meest gekozen
ideeën krijgen ieder een bijdrage van
1000 euro vanuit de gemeente.
Bent u erbij? Meld u dan aan via:
noordhove-seghwaert@zoetermeer.nl.

Meedenken
over de nieuwe
burgemeester
Foto: Fotoflex Nederland.

Verder krijgt u op de veiligheidsavond tips
over het voorkomen van een woninginbraak
van de preventieadviseur van de gemeente.
De brandweer geeft tips om een woningbrand te voorkomen. Het volledige programma van de wijkveiligheidsavond vindt
u op de wijkwebsite www.zoetermeer.nl/
buytenweghdeleyens.
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wijkveiligheidsavond De Leyens. Geef
hierbij uw naam, adres, postcode,
telefoonnummer en met hoeveel personen
u komt aan ons door.
Buytenwegh en de andere wijken
De veiligheidsavond in De Leyens is de

tweede van een reeks veiligheidsavonden
die plaatsvinden in alle wijken van
Zoetermeer. Kijk op www.zoetermeerveilig.nl
wanneer de veiligheidsavond in uw wijk is.
Woont u in Buytenwegh?
Dan is de veiligheidsavond op
woensdag 11 maart.

Heeft u de beschrijving
(profielschets) van de nieuwe
burgemeester al gelezen?
U kunt nog tot en met vrijdag 17 januari
een reactie geven. Uw reactie helpt de
Vertrouwenscommissie om de beste
burgemeester van Zoetermeer te
vinden.
Reageer via www.zoetermeer.nl/
nieuweburgemeester of ga naar het
Stadhuis-Forum. Daar vindt u een
ideeënbus waar u uw reactie kunt
achterlaten.

Enquête Afvalscheiding:
er zit meer in dan u denkt

Zoetermeer Sport
Kom naar de Sport- en spelinstuiven

De gemeente is benieuwd in hoeverre u uw huishoudelijk afval scheidt. Alleen glas?
Of ook papier, GFT, textiel, en PBD (plastic, blik en drinkpakken)? Op doemee.
zoetermeer.nl vindt u een enquête met vragen over afvalscheiding en het ophalen van
huishoudelijk afval. U kunt deze vragen invullen tot en met 26 januari 2020.

Datum: elke woensdagmiddag
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Plaats:
Tijd:

Sportzaal Forelsloot 5
13.00-15.00 uur

Plaats:
Tijd:

Sportzaal Den Brabanderhove
13.00-15.00 uur

Plaats:
Tijd:

Sporthal De Oosterpoort
14.00 - 16.00 uur

Kosten: € 1,80 /
ZoetermeerPashouders gratis
Meer informatie op:
www.zoetermeer.nl/sportaanbod

TIP
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Vergadering
Adviesraad sociaal
domein
Luister en praat mee over het beleid
vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de
Participatiewet! De onderwerpen zijn dit
keer: Pilot en vervolg procescoördinator,
Wijziging WMO-verordening
en Toelichting gebiedsgerichte
ondersteuning

Afvalscheiding
Inwoners van Zoetermeer leveren meer
restafval in dan andere gemeenten. We
willen daarom graag weten hoe inwoners
hun afval scheiden en welke acties
kunnen helpen om het afval makkelijker
te scheiden. Verwerking van restafval is
duurder voor de gemeente dan verwerking
van gescheiden afvalstromen (glas, papier,
textiel, GFT, PBD). Daarom stimuleren we
afvalscheiding.
Veranderingen op komst
De inzameling van afval gaat veranderen.
Maar nog niet alles is bekend, omdat
we uw antwoorden op de enquête willen

meenemen. Vertel ons hoe u uw afval
scheidt, en hoe we dat kunnen verbeteren.
Uw antwoorden zijn belangrijk bij de
invoering van de komende veranderingen.
Sticker op de brievenbus
Om de hoeveelheid oud papier terug te
dringen, denken we erover na om de ja/
ja-sticker in te voeren. Deze geeft aan
dat u folders en huis-aan-huisbladen wilt
ontvangen. Veel oud papier komt via de
brievenbus binnen. Moeten we deze sticker
invoeren? Of houden we de ja/nee- en nee/
nee-sticker? Laat het ons weten via de
enquête op doemee.zoetermeer.nl.

Datum:
Tijd:
Plaats:

TIP

1

dinsdag 14 januari
20.00 uur, inloop 19.30 uur
Zaal 7/8 (Begane grond),
Stadhuis-Forum
Aanmelden:
adviesraadsociaaldomein@zoetermeer.nl
Meer informatie op:
www.adviesraadzoetermeer.nl.

Van de gemeenteraad
Commissievergaderingen
maandag 13 januari
Agenda en internetuitzendingen
De meest actuele agenda en bijbehorende stukken vindt u in het
raadsinformatiesysteem iBabs via www.raadzoetermeer.nl.
Hier kunt u de vergaderingen ook live volgen, achteraf terugzien of beluisteren.

Spreekrecht
U kunt zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan tot op de dag van de vergadering
uiterlijk tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar griffie@zoetermeer.nl. Meer
informatie vindt u op www.raadzoetermeer.nl (Denk & doe mee’ – inspreken).
Volg de raad:
@raadzoetermeer
GemeenteraadZoetermeer

De vergaderingen van de commissies worden gehouden in de raadzaal en
commissiezaal (ingang Engelandlaan 502) van het Stadhuis. De commissie Plenair
begint om 19.30 uur, de commissies Samenleving en Stad om 20.10 uur. U bent van
harte welkom.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad • www.raadzoetermeer.nl • 14 079 • griffie@zoetermeer.nl

Alle openbare bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl/inuwbuurt
Ontvang alle bekendmakingen in uw buurt via de Omgevings-alertapp of via de e-mailalert van www.overheid.nl
n
erveerde gehandicaptenplaatse

Geres

Belangrijke bekendmakingen van 9 januari tot en met 16 januari
• Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
nieuwbouw autogaragebedrijf naast de Wiltonstraat 2
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Colofon Stadsnieuws
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 & Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
www.zoetermeer.nl
/gemzoetermeer
/gemeentezoetermeer
WhatsApp 06-55449955
14 079

Publieksplein
Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie
14 079

Meldingen openbare ruimte
www.zoetermeer.nl/contactformulier
Spoedmeldingen:
tussen 17.00 - 08.00 uur en in het
weekend 14 079
Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/wegwerkzaamheden

Meldpunt Veilig Thuis
0800-2000
24 uur per dag/7 dagen per week.
www.veiligthuishaaglanden.nl
Meldpunt Bezorgd, tijdens kantooruren
088 - 900 4000
Contact redactie
redactie@zoetermeer.nl

